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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  ORDINÁRIA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM NULIDADE DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL   COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA  JURISDICIONAL.  INTERNAÇÃO  HOSPITALAR 
DE  TOXICÔMANO.  EXTINÇÃO  DO  PRAZO  DE 
TRATAMENTO  ESTIPULADO  EM  DECISÃO  JUDICIAL. 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL  NA 
PERPETUAÇÃO  DA  DEMANDA. PERDA  DO  OBJETO 
RECURSAL.   EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ART.  557, 
CAPUT, CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

- A superveniente perda do interesse, no caso pela ausência 
de  necessidade,  configura  a  perda  de  objeto,  ensejando, 
inexoravelmente, a extinção do recurso. 

Vistos, etc. 
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo,  fls.  02/26,  interposto  por  Sulamérica  Companhia  de  Seguro  Saúde 
desafiando decisão interlocutória, fls. 83/86, que nos autos da Ação de Obrigação 
de Fazer com Nulidade de Cláusula Contratual ajuizada por Leandro Alves dos 
Santos, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada. 

Neste contexto, o magistrado de primeiro grau determinou 
que a agravante autorize no prazo de vinte e quatro horas a internação do autor na 
Clínica Especializada Nova Aliança, onde já se encontrava internado, arcando com 
todos os custos inerentes ao tratamento, conforme laudo médico, fls. 30, sob pena 
de  multa  diária  no  valor  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  limitada  ao  valor  do 
tratamento. 

Irresignada com o referido  decisum,  a agravante, em razões 
recursais,  requer  a  sustação  da  eficácia  da  decisão  combatida,  sob  pena  de  se 
incorrer  em grave lesão,   sob  o  funamento de  que a  antecipação  da  tutela  foi 
deferida  sem o  exame prévio  das  cláusulas  contratuais  (cláusula  4.7-B;  8;11)  e 
legais (Lei 9656/98), ou mesmo de uma acurada análise da prova dos autos.  

Afirma que o procedimento de internação de dependentes 
químicos em clínica especializada possui cobertura limitada, com a necessidade, 
inclusive, de prestação de caução idônea e suficiente, o que não ocorreu no caso 
em exame. 

Diante  deste  contexto, pugna  pela  atribuição  de  efeito 
suspensivo ativo à decisão combatida, diante do preenchimento dos requisitos da 
fumaça do bom direito e do perigo da demora e, no mérito, pelo provimento do 
agravo. 

Efeito suspensivo denegado às fls. 180/184. 

Informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 193. 

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  consoante 
certidão, fls. 194. 
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A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  196/203, 
opinando,  inicialmente,  pela  perda  do  objeto  do  recurso  e,  no  mérito,  pelo 
desprovimento do agravo de instrumento. 

É o relatório. 

DECIDO

Contam os autos que Leandro Alves dos Santos ajuizou Ação 
Ordinária de Obrigação de Fazer com nulidade de cláusula contratual com pedido 
de antecipação de tutela jurisdicional, com a finalidade de assegurar e determinar 
que a ré seja compelida a pagar todas as despesas provenientes de sua internação 
na Clínica  Especializada  Nova Aliança,  em razão de  ser  toxicômano e  não  ter 
condições de arcar com o referido tratamento. 

O  magistrado  singular  deferiu  parcialmente  o  pedido 
encartado na inicial, determinando que a Sulamérica Seguro Saúde autorize, no 
prazo de vinte e quatro horas, a internação do autor na referida clínica, por 180 
dias, arcando com todos os custos inerentes ao tratamento, consoante indicado em 
laudo médico, fls. 160.   

É  dessa  decisão  que  se  insurge  a  agravante,  sustentando, 
para  tanto,  que  o  referido  decisum não  encontra  respaldo  no  ajuste  contratual 
firmado entre as partes, tampouco na Lei n. 9656/98 que rege os planos de saúde,  
ressaltando, ainda, que a empresa não tem obrigação de custear as despesas de 
internação  do  paciente,  dependente  químico,  ainda  em  carência  contratual, 
durante todo o tratamento, em clínica não conveniada. 

Pois bem. 

O exame do mérito recursal  que circunscreve-se a garantir a 
internação  do  agravado  em clínica  de  reabilitação,  pelo  prazo  de  180  dias,  se 
encontra prejudicado.  
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Isso porque a decisão agravada foi prolatada na data de 26 de 
setembro de 2013, sobre a qual não houve efeito suspensivo, e o tratamento findou 
em  26 de março de 2014, 180 dias após, conforme orientação médica. 

Sobre o assunto, esta egrégia Corte já se pronunciou: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  PERDA DO  OBJETO  DA DEMANDA 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL  SUPERVENIENTE  EFEITO 
TRANSLATIVO  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  PRINCIPAL  SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O interesse recursal deve ser demonstrado 
pela utilidade da irresignação para alcançar a providência desejada, bem 
como a  necessidade  do recurso  para  conquistá-la.  ....  A superveniente 
perda do interesse,  no caso  pela  ausência  de necessidade,  configura a 
perda de objeto, ensejando, inexoravelmente, a extinção do recurso. STJ 
REsp  831.454/PE.  Em  respeito  ao  efeito  translativo  dos  recursos 
ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra 
decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do 
mérito, conhecendo de ofício ... matéria de ordem pública, suscetível de 
ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os 
princípios da economia processual e do processo de resultados. STJ REsp 
302.626/SP TJPB -  Acórdão do processo nº  20020120790387001 -  Órgão 
(TRIBUNAL PLENO) -  Relator  DES.  MÁRCIO MURILO DA CUNHA 
RAMOS. - j. em 11/07/2012

Neste caso, resta evidente a falta de interesse processual na 
perpetuação  da  demanda,  já  que  se  extinguiu  o  período  de  tratamento   do 
recorrido  nas  dependências  da  agravante,  o  que  caracteriza  a  perda  do  objeto 
processual, e assim, a extinção do processo sem julgamento do mérito.   

Saliento,  ainda,  que  inexiste  qualquer  situação  de 
irreversibilidade,  considerando  que  examinadas  as  provas  colhidas  durante  a 
instrução  processual  no  processo  principal,  restando  incontroverso  o  direito 
postulado em juízo, poderá a recorrente obter, ao final,  o ressarcimento total das 
despesas efetuadas. 

Por fim, ressalto que o art. 557, caput, do Código de Processo 
Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior.
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Com  estas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO 
PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art.  557 Caput  do 
CPC.   

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJPB, em 27 de agosto de  2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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